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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învățământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master- Contencios administrativ şi fiscal 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Executarea silită a creanţelor bugetare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Constantin Dragoş Popa 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Alin Trăilescu 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi…elaborare cursuri şi caiete de seminar  

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 



 2 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e
  Prezentarea în corelație a problemelor teoretice şi practice ale executării silite 

 Prezentarea specificului executării silite a creanţelor fiscale şi bugetare 

 Stimularea colaborării în elaborarea unor proiecte de cercetare. 

 Soluționarea de teste pentru sesizarea particularităților și a diferențelor specifice 

diferitelor forme ale răspunderii patrimoniale. 

 Elaborarea de referate pe diferite teme. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Stabilirea de legături între cunoștințele din dreptul material cu cele din dreptul 

procesual, prin studierea diferitelor cazuri practice. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înțelegerea şi aplicarea regulilor în privinţa executării silite a 

creanţelor bugetare 

7.2 Obiectivele specifice  Înțelegerea şi aplicarea regulilor de efectuare a executării 

silite de către organele fiscale   

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principiile, particularităţile şi 

specificul executării silite a creanţelor 

bugetare 

Prezentare teoretică 2 ore 

2. Măsurile asigurătorii şi măsurile 

executorii 

Prezentare teoretică 2 ore 

3. Participanţii la executarea silită a 

creanţelor bugetare 

Prezentare teoretică 2 ore 

4. Titlurile executorii Prezentare teoretică 2 ore 
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5. Incidente procedurale ivite în cursul 

executării silite 

Prezentare teoretică 2 ore 

6. Efectuarea executării silite Prezentare teoretică 2 ore 

7. Poprirea Prezentare teoretică 2 ore 

8. Urmărirea silită imobiliară Prezentare teoretică 2 ore 

9. Urmărirea silită mobiliară Prezentare teoretică 2 ore 

10. Eliberarea şi distribuirea sumelor 

realizate prin executare silită 

Prezentare teoretică 2 ore 

11. Contestaţia la executare şi 

întoarcerea executării silite 

Prezentare teoretică 2 ore 

12. Jurisprudenţa CEDO şi executarea 

silită 

Prezentare teoretică 2 ore 

13. Jurisprudenţa CJUE în materia 

protecţiei contribuabilului  

Prezentare teoretică 2 ore 

14. Concluzii cu privire la executarea 

silită a creanţelor fiscale şi bugetare 

Prezentare teoretică 2 ore 

   

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 

1. Principiile, particularităţile şi 

specificul executării silite a creanţelor 

bugetare executării silite 

Studiu de caz 

 

1 oră 

2. Măsurile asigurătorii şi măsurile 

executorii 

Studiu de caz 

 

1 oră 

3. Participanţii la executarea silită a 

creanţelor bugetare 

Studiu de caz 

 

1 oră 

4. Titlurile executorii Studiu de caz 

 

1 oră 

5. Incidente procedurale ivite în cursul 

executării silite 

Studiu de caz 

 

1 oră 

6. Efectuarea executării silite Studiu de caz 

 

1 oră 

7. Poprirea Studiu de caz 

 

1 oră 

8. Urmărirea silită imobiliară Studiu de caz 

 

1 oră 

9. Urmărirea silită mobiliară Studiu de caz 

 

1 oră 

10. Eliberarea şi distribuirea sumelor 

realizate prin executare silită 

Studiu de caz 

 

1 oră 

11. Contestaţia la executare şi 

întoarcerea executării silite 

Studiu de caz 

 

1 oră 

12. Jurisprudenţa CEDO şi executarea 

silită 

Studiu de caz 

 

1 oră 

13. Concluzii cu privire la executarea 

silită a creanţelor fiscale şi bugetare 

 1 oră 

Bibliografie: 

A. Trăilescu, C.-D. Popa, Dreptul finanţelor publice. Curs universitar, Editura Universul Juridic, 2021. 
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A. Trăilescu, Răspunderea patrimonială pentru obligaţiile fiscale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2015. 

C. – F. Costaş (coord), Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Editura Solomon, 

Bucureşti, 2016. 

E. Oprina, I. Gîrbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, Vol. I, Editura Universul Juridic, 

2013. 
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităţii 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Programul de studii este util și necesar pentru formarea viitorilor specialiști din domeniul 

juridic: judecători, procurori, avocați, executori judecătoreşti, consilieri juridici. Pregătirea 

viitorilor specialiștilor are loc prin discutarea noilor probleme teoretice, prin rezolvarea de teste, 

dezbaterea asupra cazurilor practice, care contribuie la desăvârșirea pregătirii profesionale ale 

juriștilor.  

 

 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Însușirea noţiunilor teoretice Examen oral 50% 

   

10.5 Seminar / 

laborator 

Rezolvarea spețelor specifice 

fiecărei teme 

Elaborare şi prezentare 

referat 

50% 

Teste intermediare   

10.6 Standard minim de performanță 

 

 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online 

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

 

Aplicația de 

video-conferință 

ce va fi utilizată 

Condițiile tehnice 

necesare pentru 

participarea la 

procesul educațional 

și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat în 

format electronic și în 

care pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

bibliografice în format 

digital 

Moodle Google Meet Studentul are nevoie 

de acces la mijloace 

tehnice specifice, în 

vederea participării la 

procesul educațional 

și la cel de evaluare: 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

https://elearning.e-uvt.ro/
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desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, 

care permit accesul pe 

platforma de e-

learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-

conferință folosite. În 

vederea desfășurării 

optime a procesului 

de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-

learning utilizată se 

va face exclusiv de pe 

contul instituțional 

(prenume.nume anul 

nașterii @e-uvt.ro). 

 

Data completării 

22.09.2021 

Semnătura titularului de curs 

Prof. dr. Constantin Popa 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. dr. Alin Trăilescu 

Data avizării în catedră/departament 

 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA 

 

 

 

 

 


